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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจําปี 2560 

ของ 

บริษทั เนช่ัน อนิเตอร์เนช่ันแนล เอด็ดูเทนเมนท์ จํากดั (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที ่ 

 ประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารมหาวิทยาลยัเนชัน่ เลขท่ี 1854     

ก.ม.4.5 ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
 

กรรมการบริษัทฯ ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายเทพชยั แซ่หยอ่ง   ประธานกรรมการ 
2. นางสาวเนตรนภา ภูษิตตานนท ์  กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นายสุพจน ์เพียรศิริ   กรรมการ 
4. นางสาวณฐัวรา แสงวารินทร์  กรรมการ 

รวมแลว้มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมจาํนวน 4 คน  
 

ผู้บริหารระดบัสูงทีเ่ข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวพิมพิมล คงเกรียงไกร                บรรณาธิการ 
2. นายแสงชยั  ลีลานวลิขิต         ผูอ้าํนวยการ-ส่ือต่างประเทศ 
3. นางสาวฐิติกานต ์ ธนาโอฬาร  ผูอ้าํนวยการ-พฒันาธุรกิจ 
4. นางสาวบุญพา แซ่เบ ้                               ผูช่้วยผูอ้าํนวยการ-ฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายเลอสนัต ์พชัรพิชาญพงศ ์  ผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด 
 

เลขานุการบริษทั 
1. นางสาวปุณณภา  ทองทวีพรรณ 
 

ผู้สอบบญัชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9832 
 

ทีป่รึกษากฎหมายเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในวาระต่าง ๆ  

1. นายวิทยา แกว้กงัสดาล     
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ก่อนเร่ิมการประชุมตามกาํหนดวาระ  บริษทัฯ ช้ีแจงแนวปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของ  

บริษทัฯ เก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงในการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี 

บริษทัฯ มีแนวปฏิบติัดงัน้ี 
 

1. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและเสนอวาระประชุมสามญัประจาํปี      

ผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี โดยเสนอช่ือผ่านคณะกรรมการ ก่อนวนัประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้น ซ่ึงผูถื้อหุ้นสามารถดาวน์โหลด

แบบฟอร์มได้ท่ี www.nine.co.th และนาํส่งรายละเอียดได้ทางไปรษณียถึ์งประธานคณะกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่        

วนัท่ี 5 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2560 

ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเพ่ิม

วาระประชุมเขา้มา 
 

2. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นจดัส่งคาํถามล่วงหน้าสําหรับการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นผ่านทางเวบ็ไซต ์

www.nine.co.th หรือทางโทรสาร 0-2338-3904 ตั้งแต่วนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 12 เมษายน 2560 เพ่ือให้

คณะกรรมการและฝ่ายบริหารไดร้วบรวมเตรียมช้ีแจงในวนัประชุมผูถื้อหุน้  

ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอคาํถามล่วงหนา้เขา้มาแต่อยา่งใด  
 

3. ระเบียบวิธีลงคะแนนเสียงในการประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ให้เป็นไปตามขอ้บงัคบับริษทัฯ หมวดท่ี 4 

“การประชุมผูถื้อหุ้น” ตั้งแต่ขอ้ 40 ขอ้ 42 และขอ้ 43 ซ่ึงไดแ้นบในหนงัสือเชิญประชุมให้ผูถื้อหุ้นทราบล่วงหนา้แลว้ 

ดงัน้ี 

ขอ้ 40  “การประชุมใหเ้ป็นไปตามลาํดบัระเบียบวาระท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุม เวน้แต่ท่ีประชุมจะมี

มติใหเ้ปล่ียนลาํดบัระเบียบวาระดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม” 

ขอ้ 42  “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้ ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีส่วนได้

เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง

กรรมการ” 

ขอ้ 43  “การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมติักิจการใดๆ ในท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบ

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวน้แต่จะกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน            

ในขอ้บงัคบัน้ี หรือกรณีอ่ืนตามท่ีกฎหมายจะกาํหนดไว”้  
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สําหรับการออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ถา้ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดคดัคา้นหรือเห็นเป็นอย่างอ่ืน ให้ถือว่าท่ี

ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัรับรองตามท่ีประธานเสนอ แต่ถา้วาระใดมีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหย้กมือ        

เพื่อแสดงความประสงคจ์ะออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงดงักล่าว โดยใชว้ิธีลงคะแนนเสียงในบตัร

ลงคะแนนท่ีไดแ้จกให้ท่านผูถื้อหุ้นเม่ือลงทะเบียนก่อนเขา้ห้องประชุม โดยการทาํเคร่ืองหมายลงในบตัรลงคะแนน      

ใหต้รงตามวาระพร้อมลงนามกาํกบัในบตัรลงคะแนนดว้ยทุกคร้ัง  จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงเพื่อนาํไป

ตรวจนับและรวบรวมคะแนน  ทั้งน้ีให้หมายรวมถึงผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ         

โดยประธานจะประกาศให้ทราบในแต่ละวาระ  ทั้งน้ีผูถื้อหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ คือหน่ึงหุ้น

เท่ากบัหน่ึงเสียง  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไม่ไดม้อบบตัรลงคะแนนให้แก่เจา้หน้าท่ี จะนบัเป็นส่วนหน่ึงของคะแนนเสียง     

เห็นดว้ย   

วิธีปฏิบติัดงักล่าวใชส้าํหรับทุกวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 เร่ืองการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตาม

วาระ จะใหท่ี้ประชุมใชว้ิธีลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และจะเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ เพื่อความ

โปร่งใสและสอดคลอ้งกบันโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี 
 

4. การลงคะแนนท่ีถือวา่เป็นโมฆะ และเป็นบตัรเสียและบริษทัจะนบัคะแนนเป็นการงดออกเสียงดงัน้ี 

1)  บตัรลงคะแนนท่ีมีการทาํเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง 

2)  บตัรลงคะแนนท่ีไม่ไดท้าํเคร่ืองหมายใดๆ หรือไม่ลงช่ือ 

3)  บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั หรือไม่ไดแ้สดงเจตนาใด ๆ 

4)  บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือช่ือกาํกบั 
 

เร่ิมการประชุม 

นายเทพชยั แซ่หย่อง ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม และแถลงต่อ    

ท่ีประชุมวา่ จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของบริษทัมีจาํนวนทั้งส้ิน 170,048,386 หุน้ มีผูถื้อหุน้มาประชุมดงัน้ี 

ผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วมประชุมดว้ยตนเอง 17 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้18,144 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01 ของหุ้น            

ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด ผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมโดยการมอบฉนัทะ 17 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้122,212,447 หุน้ คิดเป็น

ร้อยละ 71.87 ของหุน้ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด 

รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 34 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 122,230,591 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 71.88 ของหุ้น       

ท่ีจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด  

 ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจําปี 2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่25 เมษายน 2559 และ 

 รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่1/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัที ่23 ธันวาคม 2559 

 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เลขานุการบริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ท่ีจดั

ข้ึนในวนัท่ี 25 เมษายน 2559 และรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ท่ีไดจ้ดัข้ึนในวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 

และคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าถูกตอ้งเป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น จึงขอนาํเสนอต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุ้น เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 และรับรองรายงานการประชุม

วิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ดงัมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 1 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งให ้   

ผูถื้อหุน้ 
 

 ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

 ไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธาน จึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนน ในวาระ   

ท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 และรับรอง

รายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 
  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 

25 เมษายน 2559 และรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 23 ธนัวาคม 2559 ดว้ย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 122,230,591 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  
 

วาระที ่2 พิจารณาอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงานคณะกรรมการของบริษัทฯ 

 สําหรับปี 2559   

 ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และรายงาน

คณะกรรมการของบริษทัฯ สําหรับผลการดาํเนินงานสําหรับปี 2559 ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2559     

ท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม  
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ประธาน ขอให้ คุณเนตรนภา ภูษิตตานนท ์กรรมการผูจ้ดัการ สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2559 

ใหผู้ถื้อหุน้รับทราบดงัน้ี   

สําหรับผลการดาํเนินงานรวมของบริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่แนล   เอ็ดดูเทนเมนท์ จาํกดั (มหาชน) และ

บริษทัยอ่ย ตามงบการเงินรวมสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีรายไดร้วมในปี 2559 จาํนวน 182.21    

ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 45.41 ลา้นบาท คิดเป็นลดลงร้อยละ 20 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีรายไดร้วมจาํนวน 227.62 ลา้นบาท 

สาเหตุหลกัเน่ืองจาก ภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตวัประกอบกบัการลดลงของภาวะอุตสาหกรรมส่ิงพิมพ ์  โดยในปีท่ีผา่นมา            

มีสํานกัพิมพแ์ละตวัแทนจาํหน่ายหลายแห่งหยุดดาํเนินกิจการลง ซ่ึงภาวะดงักล่าวส่งผลกระทบต่อบริษทัดว้ยเช่นกนั    

ทาํใหร้ายไดข้องบริษทัลดลงจากปีก่อน 

สาํหรับค่าใชจ่้ายรวมในปี 2559 มีจาํนวน 394.91 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 148.94 ลา้นบาท หรือเพ่ิมข้ึน     

ร้อยละ 61 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีค่าใชจ่้ายรวมจาํนวน 245.97 ลา้นบาท เน่ืองจาก ในปัจจุบนัแนวโนม้ของผูบ้ริโภค

เปล่ียนแปลงไป โดยผูบ้ริโภคสนใจส่ือออนไลน์มากข้ึน ทาํใหบ้ริษทัไดพ้ิจารณาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดงักล่าว

และปรับปรุงการดาํเนินงานอย่างต่อเน่ือง ตลอดจนมีการปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจผลิตและจาํหน่ายส่ิงพิมพ ์

โดยมุ่งเนน้เลือกผลิตส่ิงพิมพท่ี์สามารถทาํกาํไรให้แก่บริษทั และผลิตส่ือออนไลน์ให้มากข้ึน  รวมทั้งบริษทัมีแผนงาน

และมาตรการควบคุมค่าใชจ่้ายทั้งในส่วนของค่าใชจ่้ายดา้นการผลิตและค่าใชจ่้ายการดาํเนินงานอยา่งต่อเน่ือง และบริษทั

ไดพ้ิจารณาตั้งค่าเผื่อสินคา้ลดลงและตดัจาํหน่ายลิขสิทธ์ิท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สอดคลอ้งกบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัรวม

จาํนวน 204 ลา้นบาท จึงทาํใหค่้าใชจ่้ายในปี 2559 เพิ่มสูงข้ึนจากปีก่อน  

ดงันั้น ผลการดาํเนินงานรวมของบริษทัในปี 2559 มีผลขาดทุนสุทธิ 212.70 ลา้นบาท โดยขาดทุนเพิ่มข้ึน

จาํนวน 194.35 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีมีผลขาดทุนจาํนวน 18.35 ลา้นบาท 

สาํหรับฐานะการเงินตามงบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีสินทรัพยร์วมจาํนวน  

376.49 ลา้นบาท ลดลง 282.91 ลา้นบาท  หรือลดลงร้อยละ 43 เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีสินทรัพยร์วมจาํนวน  659.40    

ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากสินคา้คงเหลือลดลงจากการตั้งสาํรองค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลงจาํนวน 204 ลา้นบาท      

ในส่วนของหน้ีสินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 109.35 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 63.02 ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีมี

หน้ีสินรวมจาํนวน 172.37 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัมีการจ่ายชาํระหน้ีสินในระหว่างปี และในส่วนของผูถื้อหุ้นรวม     

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 มีจาํนวน 267.14 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 219.89ลา้นบาท จากปีก่อนท่ีมีส่วนของผูถื้อหุ้น

จาํนวน 487.03 ลา้นบาท เน่ืองจากผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิในปี 2559 จาํนวน 212.70 ลา้นบาท 
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อย่างไรก็ตาม  ผูถื้อหุ้นสามารถศึกษาเพ่ิมเติมบทวิเคราะห์ผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินโดยละเอียด      

ในรายงานประจาํปี 2559 และการช้ีแจงในคาํอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการ (MD&A) และในแบบรายงาน

เปิดเผยขอ้มูลประจาํปี หรือ แบบ 56-1 ท่ีไดน้าํส่งต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์และไดแ้สดงในเวบ็ไซตเ์รียบร้อยแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 

31 มีนาคม 2560 

คุณเทพชยั แซ่หยอ่ง ประธานกรรมการ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ธุรกิจส่ิงพิมพค่์อนขา้งชะลอตวัและมีแนวโนม้การ

เปล่ียนแปลง จึงเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีทาํใหบ้ริษทัไดพ้ิจารณาถึงผลกระทบและปรับเปล่ียนการดาํเนินธุรกิจ โดยลดการพ่ึงพา

แหล่งรายไดธุ้รกิจส่ิงพิมพ ์ เน่ืองจากคนรุ่นใหม่มีความสนใจส่ิงพิมพล์ดลง ดงันั้นบริษทัจึงพยายามมุ่งเน้นเลือกผลิต

ส่ิงพิมพท่ี์สามารถทาํกาํไรให้แก่บริษทั และผลิตส่ือออนไลน์ให้มากข้ึน โดยดาํเนินการเป็นผูผ้ลิตและให้บริการดา้น

สาระและเน้ือหา หรือ  Content Provider  ให้แก่ผูบ้ริโภคโดยตรงหรือร่วมมือกบัพนัธมิตรทางธุรกิจ ในการผลิต 

Contents โดยจะเนน้การทาํธุรกิจดิจิทลัและบริการออนไลน์ให้มากข้ึน  และลดการลงทุนเร่ืองกระดาษและการพิมพ ์    

ซ่ึงจะทาํใหธุ้รกิจของ NINE มีความแขง็แกร่งและแนวทางท่ีชดัเจนมากข้ึน 

นอกจากน้ี  บริษทัฯ ขอแจง้ความคืบหนา้เร่ืองการขอเขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้น

การทุจริต (CAC) วา่บริษทัไดย้ืน่เอกสารไปแลว้ในเดือนสิงหาคม 2559 รวมทั้งไดย้ืน่เอกสารช้ีแจงเพ่ิมเติมล่าสุดในเดือน 

กุมภาพนัธ์ 2560 ซ่ึงขณะน้ีอยูร่ะหว่างการพิจารณา โดยคาดว่าจะไดท้ราบผลการพิจารณาจาก CAC ในเดือนพฤษภาคม 

2560 
 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณา

ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี  2 พิจารณาอนุมติัและรับรองรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และรายงาน

คณะกรรมการของบริษทัสาํหรับปี 2559 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติและรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษทัฯ และรายงานของ

คณะกรรมการของบริษทัสําหรับปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 122,230,591 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  
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วาระที ่3 พจิารณาอนุมัตแิละรับรองงบการเงนิประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

  ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบการเงินของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 ซ่ึงไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ว่าถูกตอ้งตามท่ี

ควรในสาระสาํคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดงัมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาํปี 2559 ท่ีบริษทัฯ ได้

จดัส่งใหแ้ก่ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุม 
 

ประธาน เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  ประธานจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ด้วย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย จาํนวน 122,230,591 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี  6  กาํหนดไวว้่า “ห้ามมิให้ประกาศอนุญาต

จ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีท่ีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล   

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุ้นเป็นคร้ังคราวได ้เม่ือปรากฏแก่กรรมการว่า  บริษทัฯ มีกาํไร

พอสมควรท่ีจะกระทาํเช่นนั้นได ้ และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลแลว้ใหร้ายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อ

หุน้คราวต่อไป”  สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ คือไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของกาํไรสุทธิ (ตามงบการเงิน

เฉพาะบริษทัฯ)  หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล สาํรองตามกฎหมาย และสาํรองอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็นและเหมาะสม   

นอกจากน้ี ตามมาตรา 115 ของพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 (ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) ได้กาํหนดว่า      

การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกาํไร จะกระทาํมิได้ ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดท่ีขาดทุนสะสมอยู ่     

หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล  
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 จากผลการดาํเนินงานในปี 2559 งบการเงินรวมของบริษทัมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 212.70 ลา้นบาท และ 

งบการเงินเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิจาํนวน 25.69 ลา้นบาท และมีขาดทุนสะสมเท่ากบั 9.97 ลา้นบาท ตามขอ้บงัคบั

ดงักล่าวขา้งตน้ทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้
 

 ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น   
 

มีผู้ถอืหุ้นสอบถามดงันี ้

ตวัแทนอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น คุณภูวนารถ ณ สงขลา   

 : บริษทัมีแนวทางในการลา้งขาดทุนสะสมอยา่งไร เพื่อใหส้ามารถกลบัมาจ่ายเงินปันผลได ้ 

คุณเทพชัย แซ่หย่อง ประธานกรรมการ  

 : จากการท่ีบริษทัปรับโครงสร้างการดาํเนินงานและปรับทิศทางของธุรกิจ ส่งผลให้บริษทัมีทิศทางการ

ดาํเนินงานท่ีชดัเจนมากข้ึน จากปีท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้่าบริษทัไดพ้ยายามปรับตวัและมีมาตรการควบคุมและลดค่าใชจ่้าย

อย่างต่อเน่ือง เช่น ลดการพิมพด์ว้ยกระดาษ ลดค่าใชจ่้ายขนส่ง มีโครงการเกษียณอายุก่อนกาํหนดโดยสมคัรใจให้กบั

พนักงานบางส่วน และการตั้ งสํารองค่าเผื่อมูลค่าสินคา้ลดลง โดยบริษทัจะมุ่งเน้นสู่ธุรกิจท่ีสามารถทาํกาํไรและ          

การใหบ้ริการดา้นออนไลน์ ดา้นขอ้มูลข่าวสาร ความบนัเทิงมากข้ึน โดยนอกจากจะพยายามดาํเนินการตามแผนธุรกิจท่ี   

กาํหนดไว ้ บริษทัก็อยูใ่นระหว่างการหาพนัธมิตรร่วมในการลงทุนเพื่อท่ีจะดาํเนินการผลิตผลิตภณัฑห์รือบริการใหม่ๆ

เพิ่มเติม โดยคาดวา่ผลการดาํเนินงานน่าจะดีข้ึนจากการปรับโครงสร้างการดาํเนินงานดงักล่าว  

 

 ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

ออกเสียงลงคะแนนในวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 

 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังดการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จาํนวน 122,230,591 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  
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วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 

ประธาน แถลงต่อท่ีประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ท่ี  18 กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปี 

ทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ย 1 ใน 3 โดยอตัรา  ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วน

ไม่ไดก้็ให้ออกโดยจาํนวนท่ีใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วน 1 ใน  3  ปัจจุบนั บริษทัฯ มีกรรมการทั้งส้ิน 7 ท่าน โดยในปี  2560     

มีกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 2 ราย ดงัน้ี 

 

 1) นายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 2) นายสุพจน ์เพียรศิริ  กรรมการ 

 

ทั้งน้ีนายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร ไดแ้จง้ความประสงคท่ี์จะไม่ต่อวาระการกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ ดงันั้นคณะกรรมการบริษทั จึงเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั้ง นางสาวเขมกร วชิรวราการ เขา้ดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายสมศกัด์ิ  เชียร์  จิระนคร 

 

นอกจากน้ีบริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นส่วนนอ้ยสามารถเสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่า มีคุณสมบติัเหมาะสม 

เพื่อรับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทัฯ ตั้งแต่วนัท่ี 5 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 6 กุมภาพนัธ์ 2560 ผ่านทางเวบ็ไซตข์อง

บริษทัฯ ซ่ึงผลปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัฯ ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่านายสุพจน์ เพียรศิริ    

มีประสบการณ์ และความเช่ียวชาญ ดงันั้น บริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้แต่งตั้ง นายสุพจน์ เพียรศิริ      

ท่ีครบวาระในคราวน้ีกลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  รวมทั้งแต่งตั้งนางสาวเขมกร วชิรวราการ เขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน นายสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร ซ่ึงประวติัของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งเป็น

กรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดจ้ดัส่งใหท่้าน  

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
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มีผู้ถอืหุ้นสอบถามดงันี ้

ตวัแทนอาสาพทิกัษ์สิทธิผู้ถอืหุ้น คุณภูวนารถ ณ สงขลา  : มีขอ้เสนอแนะ และขอ้สงัเกตดงัน้ี 

1. ตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 อาจจะมีประเด็นเก่ียวกบัการแต่งตั้งกรรมการ ท่ีทาํให้

นกัลงทุนเกิดความสับสน  เน่ืองจากอาจจะเขา้ใจว่า  คุณสมศกัด์ิ เชียร์ จิระนคร  ท่ีเป็นประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  

ไม่ประสงคต่์อวาระ และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแต่งตั้งคุณเขมกร วชิรวราการ แทนแลว้นั้น  และทั้ง 2  ท่านไม่ได ้  

เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุ้นในวนัน้ี จึงส่งผลต่อคะแนนการกาํกบัดูเเลกิจการ (Corporate Governance :CG) ของบริษทั   

เพราะประธานกรรมการตรวจสอบไม่ไดเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ย ดงันั้นหากคณะกรรมการบริษทัยงัไม่ไดแ้ต่งตั้งไปก่อน    

ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ควรใชค้าํวา่ “เสนอแต่งตั้ง”  เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณาแต่งตั้งในวนัน้ี   

2.  ตามหลกัการกาํกบัดูเเลกิจการ (Corporate Governance :CG) ไดใ้หค้วามสาํคญัเก่ียวกบักรรมการอิสระเป็น

อยา่งยิง่  เน่ืองจากกรณีท่ีบริษทั NINE  มีกรรมการเป็นบุคคลเดียวกบักรรมการของบริษทัแม่ (NMG)  และเม่ือบริษทัแม่

มีปัญหาเร่ืองกรรมการในปีท่ีผา่นมา  จึงส่งผลให้ NINE ไดรั้บผลกระทบเร่ืองกรรมการดว้ย ทาํใหบ้ริษทัไม่สามารถทาํ

ธุรกรรมไดใ้นช่วงเวลาหน่ึง  ทางสมาคมฯ จึงขอทราบนโยบาย ในการสรรหากรรมการอิสระเพ่ิมเติมเพ่ือป้องกนัปัญหา

ท่ีอาจจะเกิดข้ึนเช่นเดิมอีก  

 

 คุณเทพชัย แซ่หย่อง ประธานกรรมการ : กล่าวขอบคุณ และเห็นด้วยกับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

ดงักลา่ว  โดยการดําเนินธุรกิจให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดียงัคงเป็นสิง่สําคญั สว่นเร่ืองข้อแนะนําในการ

สรรหากรรมการอิสระเพิ่มเตมินัน้ คณะกรรมการบริษัทจะนําไปพิจารณาตอ่ไป 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอขอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา

ลงมติเพื่ออนุมติัแต่งตั้งกรรมการ ทั้งน้ี เพ่ือความโปร่งใสและเป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ขอให้

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอเกบ็บตัรลงคะแนนทุกใบ 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายสุพจน์ เพียรศิริ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัต่ออีก

วาระหน่ึง  ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  
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1) นายสุพจน์ เพยีรศิริ   

เห็นดว้ย จาํนวน 122,225,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.996  

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 5,263 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.004  

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งนางสาวเขมกร วชิรวราการ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียงเป็น เอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงัน้ี  

2) นางสาวเขมกร วชิรวราการ 

เห็นดว้ย จาํนวน 122,230,591 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  
 

วาระที ่6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจําปี 2560 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า  บริษทัฯ พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 โดยเทียบเคียงกบั

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2559 โดยใหจ่้ายค่าตอบแทน

ให้กับประธานกรรมการบริษทั ในอตัราเดียวกับประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารได้รับ

ค่าตอบแทนในอตัราเดียวกบักรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร และกาํหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส 

ทั้งน้ี เพื่อเป็นการลดภาระค่าใชจ่้ายของบริษทัฯ กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดแ้สดงความจาํนง    

ไม่ขอรับค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 ดงันั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2560  เฉพาะกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (ในส่วนกรรมการท่ีเป็น

พนกังานของบริษทัฯ หรือกลุ่มบริษทัฯซ่ึงดาํรงตาํแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการจะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการ) โดย

กาํหนดการจ่ายเป็นรายไตรมาส ดงัน้ี 
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ตาํแหน่ง อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน อตัราค่าตอบแทนต่อท่าน 

 
ปี 2560 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2559 

ประธานกรรมการ* 400,000           400,000  

ประธานกรรมการตรวจสอบ 400,000           400,000  

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการอิสระ 

300,000 

200,000 

          300,000 

          200,000  

กรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหาร 200,000           200,000  

กรรมการบริหาร* ไม่ไดรั้บค่าตอบแทน           200,000  

หมายเหตุ:  *ยกเวน้กรรมการท่ีเป็นพนกังานของกลุ่มบริษทัฯ ซ่ึงดาํรงตาํแหน่งขา้งตน้จะไม่ไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการตามท่ีระบุไว ้

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  
 

ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามและแสดงความคิดเห็น ประธานจึงเสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณาออกเสียง

ลงคะแนนในวาระท่ี 6 พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษทัประจาํปี 2560 ทั้งน้ีวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของเสียงท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี  2560 ตามท่ีกล่าวข้างต้น              

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย จาํนวน 122,230,591 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  

ไม่เห็นดว้ย จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  

งดออกเสียง จาํนวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.00  
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วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจําปี 2560 

ประธานแถลงต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการ

ตรวจสอบขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพ่ืออนุมติัแต่งตั้ง บริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัฯ โดย 

1. นางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ ผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832 เป็นผู ้สอบบัญชีของบริษัทฯ        

 โดย ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัในปี 2560 เป็นปีท่ี 4 หรือ 

2. นายวีระชยั รัตนจรัสกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323  หรือ 

3. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4098  

 

  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 โดยผูส้อบบญัชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพนัธ์และไม่มีส่วนไดเ้สีย

กบับริษทัฯ บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นใหญ่ หรือผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระ   

ในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และบุคคลทั้ง 3 มีคุณสมบติัไม่ขดักบัหลกัเกณฑข์อง

ตลาดหลกัทรัพยฯ์ อีกทั้ง ท่ีผา่นมามีผลการปฏิบติังานเป็นท่ีน่าพอใจ 

สาํหรับค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวม 2 บริษทั 

เป็นเงิน 1,410,000 บาท 

 

ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามแสดงความคิดเห็น  

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาออกเสียงลงคะแนน 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งนางสาวปัทมวรรณ วฒันกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9832   

และ/หรือ นายวีระชยั รัตนจรัสกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4323 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ์

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4098 แห่งบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 

2560 โดยกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย รวม 2 บริษทั เป็นจาํนวนเงิน 1,410,000 บาท ดว้ยคะแนน

เสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 




